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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ می ٢٠
  

  "غنی احمدزی"از ديدار با " دوستم"امتناع 
  

 کنفرانس روز گذشتۀ به اصطالح ً احتماال شما ھم از طريق رسانه ھا اطالع يافتيد که در: کابل-١٣۵٧ ثور ٢٩ -شنبه

عليه جالد ترکيه به بھانۀ مبارزه عليه تجاوزات و جنايات اسرائيل " اردوخان"سران کشور ھای اسالمی که به پيشنھاد 

صالح "رئيس حمھور دولت دست نشانده و " غنی احمدزی"تشکيل شده بود، به نمايندگی از افغانستان خلق فلسطين 

  .اداره شرکت نموده بودندسرپرست وزارت خارجۀ ھمان " الدين ربانی

حکومت "تا جائی که به بحث ھای ھر دو نفر بر می گردد، بحث ھا و صحبت ھا نشان می داد که جنجال و کشمکش 

ًمثال در حالی که .  در حديست که حتا در يک کنفرانس عادی ھم نمی توانند از موضع واحد صحبت نمايند" خيانت ملی

" باندارگ"که فکر می کرد تمام رؤسای کشور ھای ديگر کم سوادانی از جمع طی سخنرانی مبسوطی " غنی احمدزی"

 ودر تمام آن -حرف زد تا چيزی نگفته باشد -"لنين"است يک صحبت به اصطالح اکادميک نمود  و يا به گفتۀ 

م که شده يک سخنرانی که اينجا و آنجا از مصايب وارده بر مردم فلسطين ياد نمود، حتا برای يک بار به حساب قسم ھ

توگوئی تمام مصايب و جنايات بر مردم فلسطين از کدام کرۀ ديگری اعمال می گردد که . بار، نامی از اسرائيل نبرد

  .نه نام آن را می داند و نه ھم اجازه دارد تا نام آن را تذکار دھد" مغز متعفن"

و تجاوز گر را تذکار داد از حمايت مردم اصب غ، وزير خارجه اش گذشته از آن که نام اسرائيل "غنی احمدزی"عکس 

 از مردم فلسطين و داعيۀ آنھا نيز چنان با طمطراق ياد کرد توگوئی افغانستان ھاو دولت افغانستان و پشتيبانی آن

کشوريست مستقل، نه در آن نيروھای اشغالگر وجود دارد و نه ھم ھمه روزه خون خلق افغانستان در آن می ريزد و از 

چيزی . دولت نه تنھا دست نشانده نيست بلکه مرکز ھدايت جنبش ھای آزاديبخش نيز در آنجا انتقال يافته استھمه باالتر 

  :سخت کمبود داشت، يک انسان آزاده ای که از وی بپرسد" ابن االخوان"که در اين محفل حين سخنرانی 

 کشور ۴۴شما که اينھمه عاشق آزادی و عدالت ھستيد، چطور است که اول فکری برای مردم خودتان کرده به ! جناب

  .اشغالگر راه خروج از افغانستان را نشان داده به جنايات آنھا خاتمه دھيد، بعد يادی از مردم فلسطين بکنيد

 آن قدر مسخره و دور از واقعيت ھای داخلی ، منطقه از آن جائی که صحبت ھای ضدو نقيض دو نماينده از افغانستان

ئی و جھانی است که اگر بخواھم بر آن مکث نمايم مثنوی ھفتاد من کاغذ از آن بيرون خواھد شد، فقط به يک نکتۀ 

  .به ترکيه می پردازم" غنی احمدزی"حاشيه ئی مسافرت 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

با رئيسش قھر نموده و از ترس بازخواست " حمدزیغنی ا"يک تن از جنايتکاران باند" دوستم"شما اطالع داريد که 

چند بار به پيشنھاد " دوستم"اين را ھم شنيده ايد که در ھفته ھای گذشته . به ترکيه پناه برده است" سوراخ ايشچی"بابت 

ه در ترکيه بود" غنی احمدزی"آنچه در خبر ھای سرچوک امروز شنيدم، وقتی . جواب رد داده است" گلبدين"ديدار با 

  .و ديگری تالش مستقالنۀ خودش" اردوخان"يکی واسطه شدن .  ديدار نمايد"دوستم"از دو مجرا تالش نموده تا خود با 

اسرائيل نيز آگاه عربستان سعودی و ناراحت بود و از مناسباتش با " غنی احمدزی"که از سخنرانی " اردوخان"گويند 

ان خود را تحت فشار قرار نمی دھد، به پيشنھاد است، به بھانۀ اين که در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و مھم

صالح الدين "و انتقال پيامش به وسيلۀ " غنی احمدزی"به ارتباط تالش مستقل . جواب منفی داده است" غنی احمدزی"

  .از پذيرفتنش امتناع ورزيده است" غنی احمدزی"با حوالۀ چند دشنام به استقامت " دوستم"، "ربانی

نه از موضع يک رئيس جمھور ھر چند دست نشانده، بلکه از موضع يک انسان، وقتی فردی شما چه فکر می کنيد 

  :، چنان فردی چه بايد بکند؟؟ منتظر می مانيم تاحاضر به مالقات با کسی نگردد" دوستم"چون 

  !!ديده شود چه می شود


